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ÇOMÜ’NÜN ARTAN KALİTESİ  
DEĞERİNİ YÜKSELTİYOR

Üniversitemiz, Öğrenci 
Memnuniyetinde 16’ncı 

Sıraya Yükseldi

ÜNİVERSİTE ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştır-
ma laboratuvarı olan “Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı” (ÜniAr) tarafından 
ilki 2016 yılında yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 
üçüncüsü, 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 binin 
üzerinde öğrenciden veri toplanarak gerçekleştirildi. Türkiye Üniversite Memnuniyet 
Anketi raporuna göre  “Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 
2016’da 26, 2017’de 18. sırada yer alan Üniversitemiz bu yıl 16’ncı sıraya yükseldi.

Mesleki Eğitimin Gelişti-
rilmesi Destek Programı 

Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Rektör Acer: “Ziraat Fakültesi Binası 
Çanakkale Tarımının Müzesi Gibi”

Troya Yılına Güzel 
Sanatlar Dokunuşu

Uluslararası Öğ-
renci Başvurula-

rında Rekor

SON 3 yılda uluslararası öğrenci 
sayısında büyük artış kaydeden 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi’nde (ÇOMÜ) uluslararası 
öğrenci kayıtları yapıldı. Ek yerleş-
tirmeler ise 30 Temmuz-3 Ağustos 
2018 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilecek.

Üniversitemiz Terzioğlu Yerleşkesi Kampüs Girişleri ve Çevre 
Düzenlemesi Yapılması İşi kapsamında ana giriş takı imalatına 
başlanması nedeniyle, 30.07.2018 tarihi itibari ile Terzioğlu 
Yerleşkesi Ana Giriş güzergâhının tak projesin kapsamındaki 
hafriyat ve betonarme karkas imalatların bitimine denk gelen 
10.09.2018 tarihine kadar ana giriş kapısı kapatılacaktır. 

Terzioğlu Yerleşkesine araç giriş ve çıkışları; Üniversitemi-
zin 3. giriş kapısından (Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde, 
Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi’nin (İlahiyat Fakültesi) karşısı 
ve yeni adliye binasının arkası) ve TOKİ yanındaki ÇOMÜ 
Spor Merkezi’nin (Eski BESYO) yanındaki giriş kapısından 
yapılabilecektir.

Terzioğlu Yerleşkesi Ana Girişi Geçici Olarak Kapatılacak

ÇOMÜ’de MEK-
SİS Projesi 

Çalışmalarında 
Sona Gelindi
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YÜKSEKÖĞRETİM Sektörü 
Yatırım Karar Destek Sistemi 
Geliştirilmesi Etüt Projesi (MEK-
SİS) kapsamında Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
(ÇOMÜ) yapılan çalışmalar, 
Rektörlükte gerçekleştirilen 
toplantıda masaya yatırıldı. 

TÜB 13.Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
TRAKYA Üniversiteler 
Birliği’nin (TÜB) 13. Üst 
Kurul Toplantısı, birlik 
üyesi dört üniversite ile 
birlikte, Bandırma Onyedi 
Eylül Üniversitesi’nin 
katılımıyla Trakya 
Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde, Edirne’de 
gerçekleştirildi. 

Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri IV. 

Koordinasyon 
Toplantısı 

Gerçekleşti

Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 
Bu Yıl Lisans Eği-
timine Başlıyor
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Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Destek Programı 

Tanıtım Toplantısı Ezine MYO’da Yapıldı

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi (OSB) Müdürlüğü yürütücülüğünde, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu 
ortaklığında, Güney Marmara Kalkınma 
Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen 
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Des-
tek Programı, Yahya Çavuş Yerleşkesi 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
toplantıyla tanıtıldı.

Toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Erdem, Ezine Kaymakamı Ali İkram 
Tuna, Ezine Belediye Başkanı Haluk 
Babaoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ali Çalış-
kan, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası 
(ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Semizoğlu, Ezine MYO Müdürü Doç. Dr. 
Cüneyt Erenoğlu ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan program protokol 
konuşmalarıyla devam etti.  

Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, proje 

tanıtımı öncesinde Ezine Gıda İhtisas 
OSB’de gelinen son nokta ve yapılan 
çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde 
bulundu.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi’nin kurulması bir heyecan oluşturdu 
diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Erdem ise sözlerine şöyle devam etti: 
“Valimiz Orhan Tavlı ve Rektörümüz 
Prof. Dr. Yücel Acer’in talimatlarıyla, 
Ezine MYO Gıda Bölümü’nün çalışan-
larıyla toplantı yaptık.  Kurulacak olan 
OSB’ye verilecek olan en faydalı katkı-
nın hangi alanda olacağına dair çalışma 
başlattık. Yapılan toplantıyla bölgede en 
çok üretimi olan süt ve süt ürünleri ortaya 
çıktı. Arkadaşlarımız, bölgeye katkı 
sağlayan 20’den fazla üreticiyi gezerek 
birebir görüşmeler yaptılar. Yapılan ça-
lışmanın neticesinde, iki konu belirledik. 
İlki günlük çiğ süt analizi, ikincisi ise 
mesleki alandaki inovasyon ve yenilikçi 
çalışmalar konusunda eğitim ihtiyacı-
nın yapılmasıydı. Bu iki konu üzerinde, 
arkadaşlarımız detaylı çalışma yaparak 

projeyi ortaya çıkardılar. Projenin hazır-
lanmasında emeği geçen herkese teşek-
kür ediyor, bölgemize ve ilimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum.”

Vali Orhan Tavlı konuşmasında projenin 
Ezine’ye, Ezine Gıda İhtisas OSB’ye, süt 
üreticilerine ne gibi faydaları olacağını 
hep birlikte değerlendirmenin kendileri 
için anlamlı olduğunu söyledi.

Ezine denilince akla Ezine peynirinin 
geldiğini ifade eden Tavlı, şöyle konuştu:

“Biz Ankara’dayken Ezine peynirinin za-
ten müşterisiydik. AVM’lere gittiğimizde 
Ezine peynirini arardık. Ezine, Bayramiç, 
Ayvacık, Lapseki, Biga, Yenice, Çan, 
Eceabat, Gökçeada ve Bozcaada’sı ile 
Çanakkale’yi kapsayan bu havza zengin 
bir tarım şehri. Buralar Troya’nın, Ça-
nakkale’nin bereketli toprakları. Milattan 
önce, bizden beş bin yıl önce insanlar 
buraya boşuna yerleşmemiş. Hem boğaz, 
deniz bir tarafta, verimlilik bir tarafta, 
çok kıymetli, bereketli topraklar. Tabii bu 

bereketli topraklar insanı ile anlam kaza-
nıyor. O nedenle kıymetli Ezineliler, tüm 
saygıdeğer Çanakkaleliler burada hem bu 
bereketli toprakları işlediler, hem tarım-
da, hem hayvancılıkta, hem süt ürünleri 
içerisinde kaliteli ürünler ürettiler. İşte 
insanın değeri burada ortaya çıkıyor. 
Toprak olabilir, su olabilir, hayvansal 
değerler olabilir ama nitelikli insan gücü 
çok önemli. Burada kaliteli insan gücü 
var. Bu nedenle Ezine kalite ve marka 
bir ilçemiz oldu. Burada Türkiye çapın-
da, hatta dünya çapında bilinen peynir 
markamız var.”

Yapılan konuşmaların ardından, Ezine 
MYO Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu 
tarafından hazırlanan “Ezine Yöresinde 
Süt ve Ürünleri Ala-
nında İş Gücü Nite-
liğinin Arttırılmasına 
Yönelik Yenilikçi 
Mesleki Eğitimlerin 
Verilmesi” konulu 
projenin tanıtımı 
yapıldı.

 Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Prof. Dr. Ahmet Erdem Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu 
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ÇOMÜ’nün Artan Kalitesi Değerini Yükseltiyor: 
Üniversitemiz, Öğrenci Memnuniyetinde 16’ncı Sıraya Yükseldi

Üniversite ve yükseköğretim üzerine 
araştırmalar yapan bağımsız bir araş-
tırma laboratuvarı olan “Üniversite 
Araştırmaları Laboratuvarı” (ÜniAr) 
tarafından ilki 2016 yılında yapılan Tür-
kiye Üniversite Memnuniyet Araştırma-
sı’nın (TÜMA) üçüncüsü, 109 devlet ve 
63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede 
öğrenim gören 26 binin üzerinde öğren-
ciden veri toplanarak gerçekleştirildi.

Türkiye Üniversite Memnuniyet Anketi 
raporuna göre  “Devlet Üniversiteleri-
nin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 
2016’da 26, 2017’de 18. sırada yer 
alan Üniversitemiz bu yıl 16’ncı sıraya 
yükseldi.

Öğrenim deneyiminin tatminkârlığı, 
yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu, 

akademik destek ve ilgi, öğrenme imkân 
ve kaynaklarının zenginliği, kurumun 
yönetim ve işleyişinden memnuniyet, 
kişisel gelişim ve kariyer desteği başlık-
larının, öğrencilerin memnuniyet alanla-
rını oluşturduğu araştırmada Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi “Yerleşke 
ve yaşamının doyuruculuğu / öğrenme 
imkân ve kaynaklarının zenginliği” 
alanlarında öğrencilerin beklentilerini 
en üst düzeyde karşılayan A Plus üni-
versite olmaya hak kazandı.

Yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu 
sıralamasında bu yıl; 31’den 23’üncü 
sıraya, akademik destek ve ilgi sırala-
masında 46’dan 35’inci sıraya, kurumun 
yönetim ve işleyişinden memnuniyet 
sıralamasında 61’den 52’nci sıraya 
yükselen ÇOMÜ, memnuniyet alanla-

rına göre ilk yirmi üniversite içerisinde 
yer aldı.

Bir diğer Araştırma: “Devlet Üniver-
siteleri ve Fakülteleri” Sıralaması

Temel amacı Türkiye’deki devlet üni-
versitelerini ve bu üniversitelere bağlı 
fakülteleri akademik teşvik performans-
larına göre sıralamak olan ÜniAr’ın bir 
diğer araştırması da “Devlet Üniversite-
leri ve Fakülteleri” sıralaması.

İki Önemli Fakültemizin Başarısı

Akademik teşvik performanslarının 
ölçü alındığı fakülteler sıralamasında, 
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ve Tıp 
Fakültesi bu yıl önemli ölçüde ilerleme 
kaydetti. Bu yılki sıralamada Eğitim 

Fakültesi 25’ten 10’uncu sıraya, Tıp 
Fakültesi 25’ten 11’inci sıraya yükseldi. 
Aynı araştırmada Sağlık Yüksekokulu 
18’den 17’nci sıraya yükselirken İleti-
şim Fakültesi son iki yıldır 1’inci sırayı 
ve Siyasal Bilgiler Fakültesi ise son iki 
yıldır 4’üncü sırayı koruyarak gelişim 
gösteren akademik birimlerimiz oldular.

Konuyla ilgili görüş bildiren ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Üniver-
sitemizin kalitesini artırmak için 3 yıl 
boyunca yaptıkları çalışmaların meyve-
sini verdiğini söyleyerek kalitedeki bu 
gelişmenin her alanda olduğu gibi öğ-
rencilerin memnuniyetlerine de yansıdı-
ğını belirtti. Prof. Dr. Acer, ÇOMÜ’nün 
yükselen kalitesiyle her yıl daha çok 
beğenilen ve tercih edilen bir üniversite 
haline geldiğini de sözlerine ekledi.
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri IV. 
Koordinasyon Toplantısı Çanakkale 
Teknopark ev sahipliğinde Kolin Otel’de 
gerçekleşti. Toplantıya; Çanakkale Valisi 
Orhan Tavlı, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Bilim ve Teknoloji Genel Müdür 
V. İlknur İnam ve Türkiye’nin dört bir 
tarafından gelen teknoloji ve inovasyon 
ekosisteminin yöneticileri katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
ardından Çanakkale Teknopark’ın tanıtım 
filmi izlendi ve Çanakkale Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü 
Öğr. Gör. Erkan Bil’in konuşmaları ile 
devam etti. Dünyanın herkesi derinden 
etkileyecek ve önümüzdeki yüz yılı 
belirleyecek yeni bir dönüşüm sürecinden 
geçtiğini vurgulayan Çanakkale Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü 
Erkan Bil; “Bu süreç hayatın her alanında 
geniş kapsamlı ve köklü değişimleri 
beraberinde getiriyor. Elbette bu dönüşüm 
süreci ilk defa yaşanmıyor. İnsanoğlu 
neolotik çağdan günümüze kadar farklı 
dönemlerde farklı dönüşüm süreçlerini 
yaşadı. Bu süreçleri bilim insanları 
devrim olarak niteledi. İnsanoğlu bu 
güne kadar üç büyük devrim yaşadı 
şimdi ise dördüncüsünü yaşıyor. IV. 
Sanayi Devrimi henüz birkaç yıldır 
gündemde olsa da son 15 yılda her alanda 
hızla büyüyen ülkemiz, günümüzde hız 
kazanan yerli ve milli savunma sanayi 
anlayışı ile Ar-Ge reformu, teknolojiye 
ve katma değere verilen desteklerin 
artmasıyla büyüyen Tekno Parklarıyla 
aslında bu dönüşüme hazırlık yapıyor” 
dedi. Erkan Bil toplantının Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde 
her yıl Türkiye’nin farklı bir şehrinde 
gerçekleştirildiğini, bu toplantılar ile 
bir araya gelindiğini ve Türkiye’nin Ar-
Ge ve İnovasyon sisteminin bugününe 
ve yarınına ilişkin değerlendirmeler 
yapıldığını belirterek Çanakkale 
Teknopark hakkında bilgiler verdi. 

Hayalleri Büyük, Enerjisi ve Sinerjisi 
Yüksek Çanakkale Teknopark 
“Çanakkale Teknopark olarak 2014 
yılında faaliyete geçtik. 2016 yılı itibari 
ile çalışmalarımıza hız kazandırdık. 
Genç bir Teknoparkız ama hayalleri 
büyük, enerjisi ve sinerjisi yüksek bir 
Teknoparkız. Millî şuurun  başkentinde 
2023, 2053, 2071 vizyonları ile yerli ve 
milli teknoloji üretmek için yola çıktık. 
Bu vizyonla çalışıyoruz.”

Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, İleri 
Sanayi Ülkesi Türkiye
Bilim ve Teknoloji Müdürü V. İlknur 
İnam, Çanakkale Teknopark yönetimine, 
Valiliğe, ÇOMÜ’ye ve İl Müdürlüğüne 
ev sahipliği için teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında; Teknoparkların sayısının 
hızla artığını, 54 ilde Teknoparkın 
olduğunu ve teknoloji geliştirme 
bölgelerinin sayısının da 81’e çıktığını 
söyledi. Güçlü bir ekosistemin, 48 bin 
çalışanın, bine yaklaşan fikri sinayi 
mülkiyet hakkının, yaklaşık 5 bin 
projenin olduğunu, 82 milyar TL satış, 
3,5 milyar dolarlık ciro, bugüne kadar 
devletin bu ekosisteme yaklaşık 18 milyar 
TL katkı sunduğunu dile getiren İnam, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
belirlediği hedefler hakkında bilgiler 
verdi ve “Bilim Merkezi, Teknoloji Üssü, 
İleri Sanayi Ülkesi Türkiye söylemimizin 
altını doldurmak için çalışıyoruz” dedi. 

Esas Hedeflerimizin Başında Kaliteli 
Bir Üniversite Olmak Geliyor
Çanakkale Teknoparkın önemli 
ortaklarından birisi olarak 
kısaca Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nden bahseden Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer, “ÇOMÜ’de esas 
hedeflerimizin başında daha kaliteli bir 
üniversite haline gelmektir ve bunun için 
yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Üniversite 
olmanın esas unsurlarından birisi bilimsel 

araştırma ve bilimsel araştırmaya 
bilimsel destek vermektir. Bu anlamda 
üniversitemizin çevresine ve kendi içinde 
yapılan bilimsel araştırmalara daha çok 
destek vermek için son üç yıl içerisinde 
birçok yapısal unsur oluşturduk. Bunlar 
içinde Proje Koordinasyon Merkezi 
kurmak, hocalarımızın bilimsel 
araştırmalarına daha çok destek vermek, 
çevre ile daha çok işbirliği yapmak 
geliyor. Bu çalışmalarımızın içinde de 
Teknoparkımızı esas unsurlarımızdan 
biri olarak gördük. Çanakkale Teknopark 
2014 yılında bir nevi kâğıt üzerinde 
kuruluydu. Son üç yıldır yaptığımız 
ciddi çalışmalar neticesinde bugün 130 
dönüm üzerinde bir yaşam alanı modeline 
uygun olarak oluşan bir Teknopark haline 
geldik” dedi. 

Çanakkale, Teknoloji Geliştirme 
Merkezlerinden Birisi Olma 
Potansiyeline Sahip
Rektör Acer, Çanakkale Teknoparkı 
doğru şekillendirmek için yola hem 
Türkiye’deki hem de yurt dışındaki 
doğru örnekleri inceleyerek başladıklarını 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Çanakkale’yi eğitim şehri bunun yanı 
sıra teknoloji geliştirme merkezlerinden 
birisi olma potansiyeline sahip bir şehir 
olarak görüyoruz. Burasının doğal 
nitelikleri, bazı merkezlere yakınlığı, son 
yıllarda ulaşım imkanlarının güçlenmiş 
olması Çanakkale’nin aslında bir 
teknoloji geliştirme merkezlerinden birisi 
olabilme potansiyelini yükseltmiştir. 
Çanakkale Teknoparkı Çanakkale’nin 
geleceğinde esas unsurlardan biri olarak 
görüyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza 
Çanakkale’ye Verdiği Destekten Dolayı 
Teşekkür Ediyoruz
Çanakkale Teknoparkın son üç yılda 
gelişmesine büyük katkıları olanlara 

da teşekkür etmek isterim. Çanakkale 
deyince başta Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Çanakkale’ye verdiği desteği özellikle 
vurgulamak lazım. Çanakkale’nin 
tarihimizde ve bugünümüzde 
sahip olduğu yeri en iyi kavrayan 
kişilerin başında şüphesiz ki Sayın 
Cumhurbaşkanımız geliyor. Verdiği 
destekleri her vesile ile vurgulamalıyız. 
Sayın Başbakanımıza, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımıza Çanakkale 
Teknoparka gösterdikleri yakın destekten 
dolayı teşekkür ediyoruz. Çanakkale’de 
talepler, projeler oluşmazsa Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 
vermek istedikleri desteklere ortam 
oluşturamazdık. Bu anlamda Valimize 
teşekkür ediyoruz.. Özellikle Çanakkale 
Teknopark’ta gerçekleştirdiğimiz 
yatırımların altında Valimizin büyük 
desteği var.  Çanakkale Milletvekili 
Sayın Bülent Turan’a taleplere göstermiş 
olduğu destekten dolayı teşekkür 
ediyoruz.  İl Özel İdaresine, GESTAŞ’a, 
Çanakkale Teknopark Yönetim Kuruluna 
ve çalışanlarına, Çanakkale Ticaret ve 
Sanayi Odasına teşekkür ediyoruz.”
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı böylesine 
anlamlı ve geleceğimizi aydınlatan, 
geleceğimize umutla ve özgüvenle 
bakmamızı sağlayan teknoloji 
bölgelerinin yöneticilerinin Çanakkale’de 
toplanmasının önemli olduğuna değinerek 
bu toplantının organize edilmesinde 
emeği olanlara başta Teknopark 
Yönetimine ve Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesine teşekkür etti ve 
geleceğimizi, kalkınmamızı ve gelişme 
potansiyelimizi değerlendireceğimiz 
bu toplantının hayırlı olmasını temenni 
ediyorum dedi.  Açılış ve 
protokol konuşmalarının 
ardından Çanakkale 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ve Performans 
Endeksi sunumları ile 
gerçekleştirildi. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri IV. 
Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

Prof. Dr. Yücel Acer Öğr. Gör. Erkan Bil
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Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme 
Alanı İçin Proje Çalışmaları Başladı

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesinde yer 
alan ve 18 Mart Boğaz Savaşı’nın 
yönetildiği karargâh olan 18 Mart 
1915 Çanakkale Boğazı Müstahkem 
Mevkii Gözetleme Alanı’na yönelik 
gerçekleştirilmesi planlanan proje 
çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda; ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Dr. Yücel Acer ve AK Parti Çanak-
kale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, 
Müstahkem Mevkii Gözetleme 
Alanına ilişkin gerçekleştirdikleri 
ziyarette, Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanı Sinan Karabulğu ve Fen 

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana-
bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat 
Karataş’tan bu alanda yapılması 
planlanan proje hakkında bilgi 
aldılar.

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını 
Araştırma Merkezi (AÇASAM) 
tarafından iki yıl önce başlatılan 
Çanakkale Boğazı Müstahkem Mev-
kii Gözetleme Alanı ile ilgili arşiv 
çalışması sonucunda elde edilen 
tarihsel verilerin ışığında, ÇOMÜ 
Rektörlüğü tarafından oluşturulan 

çalışma ekibi çalışmalara başladı.

Bu çerçevede, alanın sörvey çalış-
maları, peyzaj tasarım örnekleri, 
heykel, rölyef ve alanın tarihçesiyle 
ilgili bilgilendirme yazıları tasarım 
aşamasına getirildi.

Yapı işleri ve Teknik Daire baş-
kanlığı tarafından yapılacak peyzaj 
projesi, yapısal mekânlarının metraj 
çalışması ve yaklaşık maliyet çalış-
maları tamamlandıktan sonra yapım 
sürecinin başlayacağı bilgisi verildi.

Dr.Öğr.Üyesi Serkan İZMİRLİ’nin 
Makalesi Derece Aldı

Her yıl eğitim iletişimi ve teknoloji-
sinin alt bölümlerinde çeşitli katego-
rilerde ödüller veren The Associati-
on for Educational Communications 
and Technology (AECT) kurumu-
nun Division of Distance Learning 
(DDL - Uzaktan Eğitimi Bölümü) 
tarafından organize edilen yarışma-
da  “Uzaktan Eğitim Alanında En 
İyi Nitel Araştırma Makalesi” dalın-
da üniversitemiz Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Serkan İzmirli’nin Ohio State 
Üniversitesi öğretim elemanları ile 

yazdığı makale 3. oldu. 
Ödül alan makalenin künyesi: 
Xie, K., Lu, L., Cheng, S.L., & 
Izmirli, S. (2017). The interactions 
between facilitator identity, confli-

ctual presence, and social presence 
in online collaborative learning. 
Distance Education, 38(2), 230-244. 
10.1080/01587919.2017.1322458 
[indexed in SSCI]

Bu konu o kadar önemli ki. İçinde yaşayarak değil, şöyle 
karşıya geçerek bakarsanız daha net görürsünüz. Birbi-
riyle uyumlu küçük ya da büyük projelerin oluşturduğu 
eklenti Çanakkale’ye büyük bir ivme kazandırıyor. 
Başkanlığını yaptığım Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı 
olarak önayak olduğumuz ve halen hayata geçirme-
ye çalıştığımız Truva Kültür Rotası yolu, 2018 Truva 
Yılı’nın en önemli işi şu anda. 90 km’lik bir güzergah 
boyunca Çanakkale’nin değerlerini gün yüzüne çıkaran 
bir yürüyüş parkuru. Varolan değerlerimizin gün yüzüne 
çıkmasının yanında, onların ulaşılabilir olmasını sağla-
yacak bir iş yapıyoruz. Yukarda dediğim gibi, bir eklenti 
yaratıyoruz. Ve kısa bir süre önce başlayan Midilli 
seferleri yarattığımız bu değere katkı sağlayacak. İki 
değer birleşerek Çanakkale turizmine müthiş bir enerji 
verecek. 
Buradan birçok kez teşekkür ettik. İÇDAŞ şirketimiz 
Çanakkale’nin paha biçilmez beş antik kentinin gün 
yüzüne çıkması için büyük bir özveride bulunarak 
sponsorluğunu sürdürüyor. Onlarca dernek, vakıf gibi bir 
çok örgütlenmenin oluştuğu Çanakkale’de somut adım 
atılmasını sağlayan İÇDAŞ gibi bir şirket olmasa yine 
havanda su dövmekten öteye bişey yapabilir miydik onu 
da merak ediyorum. 
Ve üniversite olarak. Bu şehre kuşlar gibi cıvıl cıvıl 
gençleri kazandıran. Onlarla birlikte yaşama mutluluğu 
veren üniversitemiz. Çanakkale için çok büyük bir değer 
olan okulumuz. Tarihe olan saygısını ve sevgisini her 
zaman en üst perdeden göstermeye devam ediyor. Kam-
püsümüz içinde bulunan 18 Mart Müstahkem Mevki 
Gözetleme Alanı’nın restore edilmesi tarihin canlanması 
anlamında Çanakkale’ye büyük bir katkı. Varolan bir 
değerin canlandırılması. İşte bu bilinçle hareket eden 
Rektör Hocam Yücel Aceri’in öncelikleri üniversitemi-
zin de hep gündeminde.  
Diyeceğim o ki, kent aktörlerinin salon toplantılarında 
süslü sözler ya da umutsuz yarınlar üretmek yerine 
küçük ya da büyük projeleri hayata geçirmelerini çok 
daha önemli buluyoruz. Bu davranış tarzının yerleşme-
sini diliyoruz. Gelecek turizmde, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi’nin ana sloganlarında birisi olarak hep 
gündeminde olacak diyoruz.

Tarihi canlandırma bilinci!
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Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Ziraat 
Fakültesi’ni ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper 
Dardeniz’in fakültede yürütülen 
akademik çalışmalar ve diğer 
faaliyetlerle ilgili bilgi vermesinin 
ardından, “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi 
Çiftliği” markası altında öncü tarım 
uygulamaları ve modern teknikler 
kullanılarak üretilmiş olan AR-GE 
fazlası tarım ürünlerinin tanıtımı 
da gerçekleştirildi. Aynı zamanda 
Ziraat Fakültesi bünyesinde ‘Döner 
Seramaye Ofisi’nin oluşturulması 
konusunda yürütülen çalışmalarla 
ilgili görüş alışverişinde de 
bulunuldu.

Domates, biber ve kabak gibi 
yazlık sebze ürünleriyle birlikte, 
kısa süre önce faaliyete geçirilen 

‘Mantarcılık Araştırma ve Üretim 
Ünitesi’nde yetiştirilen İstiridye 
mantarı (Pleurotus spp.) üretimi 
için yetiştirme denemelerinin de 
başlatıldığını ifade eden Prof. Dr. 
Dardeniz, sonbahar-kış periyodunda 
mantar üretimini hedeflediklerini dile 
getirdi.

Dekan yardımcıları Doç. Dr. Fatih 
Kahrıman ve Dr. Öğr. Üyesi Arda 
Akçal ise; ÇOMÜ BAP birimi 
tarafından “Sera Şartlarında Sebze 
ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliğine 
Yönelik Üretim Teknikleri ve 
Tarımsal Uygulamalar Üzerine 
Araştırmalar” başlıklı proje 
kapsamında desteklenen ve ‘ÇOMÜ 
Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi 
Bitkisel Üretim Araştırma ve 
Uygulama Alanı’nda kısa süre önce 
inşası tamamlanan tam otomasyonlu 

seraların çalışma prensibi ve 
üretilmesi hedeflenen tarım ürünleri 
hakkında kısa bilgiler verdiler.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri 
tarafından yapılan tarım temalı 
resimleri, Tarımsal Değerler Sergisini 
ve Prof. Dr. Sarp Korkut Sümer’in 
sunumuyla Mini Tarım Makinaları 
Parkı’nın hazırlık çalışmalarını 
inceleyen Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, gerçekleştirilen çalışmalardan 
memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek “Ziraat Fakültesi binası 
Çanakkale tarımının müzesi gibi. 
Çanakkale tarımının modern yüzü 
olan Ziraat Fakültemizde yapımı 
tamamlanan seraların faaliyete 
geçirilmesi ve burada uygulanacak 
modern yetiştiricilik teknikleri, 
Çanakkale tarımına önemli katkılar 
sağlayacaktır” dedi.

Rektör Acer: “Ziraat Fakültesi Binası 
Çanakkale Tarımının Müzesi Gibi”

Bilimsel Makalede Teşekküre ÇOBİLTUM’da İndirim
2017 yılını yaklaşık 3500 analiz ile tamamlayan ve 
hali hazırda 400’den fazla aktif müşteriye hizmet ve-
ren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (ÇOBİLTUM), Üniversitemizin 
ve Merkezimizin uluslararası alanlarda 
tanınırlığını arttırmak, işbirliklerini geliştir-
mek ve değerli paydaşlarımıza daha kaliteli 
hizmet verebilmek için yeni bir uygulama-
yı hayata geçiriyor.

Buna göre, yayınlarda “Acknowledge” bö-
lümünde ÇOBİLTUM’a yapılan teşekkür-
lerde TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ ve BİL-
Gİ MERKEZİ (ULAKBİM) tarafından belirlenen 

dergi puanlarına göre, teşekkürden sonraki ilk analiz 
tutarında geçerli olmak üzere dergi puanı 100 ile 

70.01 arasındaki dergilerde yapılan ya-
yınlardan %15, 70 ile 35.01 arasındaki 
dergilerde yapılan yayınlardan %10 
ve 35 ile 0 arasında dergilerde yapılan 
yayınlardan %5 indirim uygulanma-
sına karar verildi. İlgili indirimlerden 
faydalanmak için 2018 Haziran ayı ve 
sonrasında DOI (Digital Object Iden-
tifier) numarası almış tüm yayınlarda 
yayının ilk sayfası, “Acknowledge” 
bölümünün yer aldığı sayfa ve yayının 

ilgili yıla ait ULAKBİM dergi sınıfını gösteren örnek 
dilekçe ile başvuru yapılabilir.
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Konferansa Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa Görün, 
akademik, idari personel ve 
öğrenciler katıldı. Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının okunmasının 
ardından Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Hüseyin Erkul, “12 Eylül 1980 
Darbesi ile 15 Temmuz 2016 
Darbe Girişiminin Toplumsal 
ve Siyasal Sonuçlarının 
Karşılaştırılması” başlıklı 
sunumuna geçti. Türkiye’de 
yaşanan darbelerin, darbe 
girişimlerinin neler olduğunu, 
ekonomik ve toplumsal olarak 
ne gibi sonuçları olduğunu 
kronolojik olarak aktaran Prof. 
Dr. Hüseyin Erkul, sunumunda 
Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesinde gerçekleşen 
personel soruşturma süreci 
hakkında da bilgiler verdi:

Rektör Acer’e Dik Duruşu 
Nedeni İle Teşekkür Ediyorum

“FETÖ/PDY ile mevcut ve 
ciddi şüpheleri bulunan 326 
akademik personel hakkında 
disiplin soruşturması yapmak 
üzere Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’in talimatı ile bir akademik 
personel soruşturma komisyonu 
oluşturuldu. İkinci bir komisyon 
da idari personel için kuruldu. 
116 idari personel hakkında 
idari soruşturma yapıldı. 326 
akademik personelden iktisakı 
ve irtibatı tespit edilenlerden 
207’si Kanun Hükmünde 
Kararname (KYK) ile kamu 
görevinden çıkarıldı. Diğerleri 
tekrar görevine iade edildi ve 
bu süreç yaklaşık 2 yıl sürdü. 
Bu süreçte yer alan komisyon 
üyelerine çok teşekkür 
ediyorum. Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer’e ise FETÖ/PYD 

soruşturmalarına müdahil 
olmadan, sergilediği dik 
duruş nedeni ile çok teşekkür 
ediyorum.”
Prof. Dr. Hüseyin Erkul’un 
sunumun ardından konuşan 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer 
bu tür darbelerden ve darbe 
girişimlerinden dersler 
çıkarmanın çok önemli 
olduğunun altını çizdi.

ÇOMÜ Yeniden Huzurlu Bir 
Ortama Kavuştu

Rektör Acer, ÇOMÜ’nün 
bu badireyi tüm Türkiye 
gibi yaşadığını ve 
atlattığını belirterek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın baştan 
beri kararlı duruşu hepimizin 
cesaret kaynağı olmuştur. Bu 
kararlı duruş hepimize örnek 
olmalıdır” diyerek ÇOMÜ’de 
gerçekleştirilen FETÖ/PDY 

ile mücadele sonucunda 
ÇOMÜ’nün tekrar huzurlu bir 
ortama kavuştuğunu vurguladı.

 “ÇOMÜ’de gerçekleşen 
soruşturma sürecinde tüm 
hocalarımızla daha ilk günden 
itibaren birlikte kararlı bir 
duruş sergileyerek bu süreci 
yürüttük. Bu bir kişinin başarısı 
değil. Bu, ben ve benim gibi 
düşünen, bu sıkıntıyı görmüş, 
bu üniversiteyi bir üniversite 
haline getirmeye odaklanmış 
bütün arkadaşlarımızla 
beraber göstermiş olduğumuz 
kararlı duruşun sonucudur. 
Bu sorumluluk ve yetki 
bizlere verilmişti ve biz de 
elimizden geleni yaptık. 
Özellikle komisyonda çalışan 
arkadaşlarımıza da teşekkür 
ediyorum. Bu uzun ve yorucu 
bir süreçti. Ancak sonuç itibari 
ile üniversitemiz tekrar huzurlu 

bir ortama 
kavuşmuştur. 
Bunun 
değerini 
bilmeliyiz. 
Bu kolay 
oluşmadı. Dolayısıyla buna 
sahip çıkmamız lazım ki 
üniversitemizde hep beraber 
oluşturduğumuz gelişme 
ivmesini devam ettirebilsin.” 
Rektör Acer’in konuşmasının 
ardından konferans sona erdi. 

Darbeler ve Darbe Girişimlerinin 
Toplumsal ve Siyasal Sonuçları Konuşuldu

15 Temmuz 2016 Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Yıl Dönümü Kapsamında “12 Eylül 1980 Darbesi ile 
15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Toplumsal ve Siyasal Sonuçlarının Karşılaştırılması” konferansı Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Cemil Meriç Konferans Salonunda gerçekleşti.

Üniversitemizin Mevlana Değişim Programı kapsamında 
YÖK tarafından desteklenen ilk projesi “Kemik Doku 
Mühendisliği Uygulamaları İçin Biyokompozit Malzele-
rin Üretilmesi” konulu proje oldu. “Proje Tabanlı Mev-
lana Değişim Programı” 2018-2019 yılı çağrı dönemi 
sonuçlarına göre yürütücülüğünü Doç. Dr. Ayhan Oral’ın 
yapacağı proje, YÖK tarafından desteklenmeye değer 
bulundu.

ÇOMÜ Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz 
Emre Arslan, iki yüksek lisans öğrencisi ve University of 
Akron Polymer Engineering’ten  (ABD)  Prof. Dr. Erol 
Sancaktar da projede görev alacak. 18 ay sürmesi planla-
nan proje çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversi-
tesi’nde ve  University of Akron’da gerçekleştirilecek.

Mevlana Değişim Programı Kapsamında YÖK 
Tarafından Desteklenen ÇOMÜ’nün İlk Projesi
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 
Rektörlük Konferanslar Dizisi kapsamında Ege 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya’nın sunumuyla 
“15 Temmuz Darbe Girişimi’nin Yıl Dönümünde 
Darbeler Tarihinin Eski Roma Cumhuriyeti’nden Bir 
Örneği: Darbeci Cornelius Sulla” konulu konferans 
gerçekleştirildi.

İÇDAŞ Kongre Merkezi 15 Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa 
Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Mustafa Görün, Bayramiç Kaymakamı Ramazan 
Kendüzler, Ak Parti İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, 
Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ile akademik ve 
idari personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansın 
açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, 5 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak akademik 
faaliyetlerle, meselenin daha iyi anlaşılmasına katkı 
vermeye çalıştıklarını ifade ederek şunları aktardı: 
“Zor ve değerli bir coğrafyayı vatan olarak elimizde 
tutuyoruz. Dolayısıyla bu tür saldırılara ve girişimlere 
maruz kalma ihtimalimiz her zaman mevcut. İşte bu 
nedenle bu konuda her zaman dikkatli ve bilinçli olması 

gereken bir toplumuz. Üniversiteler şüphesiz ki bunun 
anlaşılmasına, bunun fark edilmesine katkı sağlaması 
gereken bilim kuruluşlarıdır. Bir taraftan 15 Temmuz 
darbe girişimini gerçekleştiren hain bir yapının bertaraf 
edilmesi gibi önemli bir meseleyle uğraşırken bir 
taraftan da ülkemizde geçmiş yıllarda da yaşanmış ve bir 
daha yaşanmasını asla istemediğimiz bu tür girişimlerin 
tamamen tarihe gömülmesi için neler yapılması 
gerekiyor, bunu da konuşmamız o yönde de çalışmamız 
gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz darbe 
girişiminin 2. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada; 
darbeler Türkiye tarihinde artık sosyal hayatta da tarihe 
gömülmüştür ifadesini kullandı. Şüphesiz ki darbeleri 
tarihe gömen bu kararlı iradelerin, benzeri yapıların 
darbe dışı başka yöntemler kullanarak ülkemizi huzursuz 
eden ve yolundan döndürmeye çalışan girişimlerde 
bulunmasını engellemek gibi de bir hünerimiz var. 
FETÖ ile mücadele ülkemizde kararlı bir şekilde devam 
ediyor. Temennimiz Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu 
kararlığın sonuna kadar devam etmesi.” Rektör Prof. 
Dr. Acer, kendi dinimizi kullanarak kendi ülkemizin 
huzurunu bozmayı başarabilmiş bu tür girişimleri 
önlemek için dinimizi doğru kişilerden, bu işin ilmini 
yapan hocalardan öğrenmemiz gerektiğini vurgulayarak, 
konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya’ya 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Açılış konuşmasının ardından sunumuna başlayan Prof. 
Dr. Mehmet Ali Kaya, 15 Temmuz gecesi yaşananları 
şöyle özetledi: “Hainler 2 yıl önce 2016’nın 15 Temmuz 
gecesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin silahlarıyla Türkiye 
Cumhuriyetine saldırdılar. 

Demokrasimizi, Cumhurbaşkanımızı, Büyük Millet 
Meclisimizi hedef aldılar. O gece 248 kişi şehit 
edildi. Fakat Türk halkı devletine, cumhuriyetine, 
demokrasisine sahip çıkmaktan vazgeçmedi. İnadına 
direndi. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokakları ve 
meydanları boşaltmadı. Tankların, ateşli silahların 
önünde durdu ve FETÖ’cülerin hain planlarına 
ulaşmalarına izin vermedi.” “FETÖ’cü hain darbe 
girişiminin birebir benzerine tarihte rastlanmaz 
elbette” diyen Prof. Dr. Kaya, günümüzden yaklaşık 
2.100 yıl önce İtalya’nın Başkenti Roma’da, darbeci 
Cornelius Sulla tarafından gerçekleştirilen bir darbe 
girişimini anlatarak, 15 Temmuz 
darbe girişimi ile benzerliklerine 
ve farklılıklarına değindi. 
Katılımcıların sorularının 
yanıtlanmasıyla devam eden 
konferans, Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer’in, Prof. Dr. Mehmet Ali 
Kaya’ya hediye takdimi ile sona 
erdi.

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin Yıl Dönümünde Darbeler Tarihinin Eski Roma 
Cumhuriyeti’nden Bir Örneği: Darbeci Cornelius Sulla Konferansı Gerçekleşti
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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü münasebetiyle 
Çanakkale’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet 
Meydanı’ndan İskele’ye kadar gerçekleşen yürüyüşe, başta 
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı olmak üzere Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün ve kent protokolünün yanı 
sıra binlerce vatandaş katıldı. 

Türk bayraklarıyla Kordon’daki yürüyüşün ardından İskele 
Meydanı’nda program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programda çeşitli kurum ve kuruluşlar ikramlar sundu. 
Çanakkale Mehteran Takımı’nın konserinin ardından İl Müftüsü 
Arif Gökçe dua yaptırdı. Törende bir konuşma yapan Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz’da Türk Milletinin canı 
pahasına hürriyetine ve milli iradesine sahip çıktığına değinerek 
“Bu güzel vatanın her karışında Çanakkale ruhu oldukça, 15 
Temmuz ruhu oldukça ülkemizin geleceğinden umutluyuz. 
Büyük Türk Milleti, vatanını savunmak için tarihimizin en 
anlamlı zaferlerinden birini kazandığımız Çanakkale’de nasıl 
direniş gösterdiyse 15 Temmuz’da da aynı kararlılık ve cesaretle 
ülkesini işgal etmek isteyenlere 100 yıl önceki ruhun yaşadığını 
gösterdi” dedi.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi 
Günü Anma Töreni Gerçekleştirildi
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Yükseköğretim Sektörü Yatırım 
Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi 
Etüt Projesi (MEK-SİS) kapsamında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
(ÇOMÜ) yapılan çalışmalar, Rektörlükte 
gerçekleştirilen toplantıda masaya 
yatırıldı. 

Toplantıya ÇOMÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ahmet Erdem, Rektör 
Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, 
Genel Sekreter Sami Yılmaz, Genel 
Sekreter Yardımcısı Ayhan Monus, 
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 
Sinan Karabulgu, MEK-SİS Proje 
Koordinatörü Alper Tükel, Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı’ndan Mühendis 
Fatih Şerif Coşan (MEK-SİS Mekan 
Ölçüm Sorumlusu) ve Öğrenci İşleri 
Daire Başkanlığı’ndan Mühendis Rabia 

Tintin (MEK-SİS Veri Giriş Sorumlusu) 
katıldılar.

Kamu kaynaklarının kullanımında 
verimsizliğe yol açan sorunlara 
çözüm üretmek amacıyla Kalkınma 
Bakanlığı tarafından 2015 yılında 
bakanlık uzmanları tarafından 
tasarlanan ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen 
“Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar 
Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt 
Projesi” 2017 yılının Nisan ayında 
sonuçlandırıldı.
Bu proje ile yükseköğretim mekânlarının 
fonksiyon bazında nasıl sınıflandırılacağı, 
mekânların ve mekâna ait iç ortam 
durumunun (condition) hangi metrik 
standartlar temelinde ölçülmesi gerektiği 
bilgisi üretildi ve Türkiye’ye özgü bir 

envanter sistemi geliştirildi. Diğer bir 
ifadeyle, bu proje kapsamında sorun 
alanlarının çözümüne yönelik ihtiyaç 
duyulan yöntemsel bilgi üretildi. 

“Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar 
Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt 
Projesi” kapsamında üretilen yöntemsel 
bilginin Türkiye çapında uygulamasını 
gerçekleştirmek ve üniversitelerde 
mekan yönetimi anlayışında verimliliği 
odağa alan bir değişimi gerçekleştirmek 
amacıyla Kalkınma Bakanlığı 
uzmanları ile Süleyman Demirel 
Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 
“Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar 
Destek Sistemi” (MEK-SİS) projesi 
tasarlandı. MEK-SİS Projesi kapsamında 
tüm üniversitelerde saha ölçüm ekipleri 
ile veri giriş ekipleri oluşturulup tüm 

üniversite mekanları gezilerek mekan 
metrik ölçümleri ile bu mekanların 
kullanım fonksiyonları belirlenip mimari 
planları buna göre revize edildi.
Üniversitemizde gerçekleştirilen ilgili 
çalışmaların Kalkınma Bakanlığı 
tarafından denetlenmesi çerçevesinde 
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 
görevlendirilen Öğretim Görevlileri 
Ekinhan Erişkin ve Münire Yıldız 
üniversitemizi ziyaret ederek, yapılan 
toplantı ile MEK-SİS Projesi kapsamında 
üniversitemizde 
gerçekleştirilen 
çalışmalar hakkında 
detaylı bilgi aldılar.

ÇOMÜ’de MEK-SİS Projesi Çalışmalarında Sona Gelindi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bu Yıl Lisans Eğitimine Başlıyor

Üniversitemiz Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
bu yıl lisans eğitimine başlıyor. 60 öğrenci kontenjanı ile açılan bölümün eğitim 
kadrosu 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden 
oluşuyor. 

Kentleşme hızının giderek arttığı günü-
müzde, kentler nitelikli konuta erişim, 
ulaşım ve trafik, doğal afet riskleri, çevre 
kirliliği gibi pek çok ciddi sorunla karşı 
karşıya kalmakta.  Şehir ve bölge planla-
ma disiplini, doğal kaynakların, çev-
renin, tarihi ve kültürel mirasın korun-
masını ve aynı zamanda yaşam kalitesi 
yüksek, sağlıklı, güvenli yerleşimlerin 
oluşturulmasını hedefliyor.  Bu anlam-
da şehir ve bölge planlama eğitiminin 
ve mesleğinin önemi hem ülkemizde 
hem de dünyada giderek artıyor. Bu yıl 
lisans eğitimine başlayacak olan Şehir ve 
Bölge Planlama Bölümü, Çanakkale ve 
bölgesinin planlı gelişimine, yetiştirdiği 
insan kaynağı ve uygulamaya yönelik 
yapacağı bilimsel araştırmalar ile önemli 
katkı sağlayacak. Bölümün hem Üniver-
sitenin ilgili bölümleri hem de şehirdeki 
ve bölgedeki belediyeler, kamu kurum 
ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri gibi 
yerel aktörler ile ilişki içerisinde olması 
hedefleniyor. 
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ÇOMÜ Çanakkale Seramikleri Araştırma 
Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi 
Seramik ve Cam Bölümü ile Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
(MSGSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 
işbirliği ve Kale Grubu’nun katkıları ile 
“Miras Semboller, Zanaattan Tasarıma 
‘Çanakkale’” isimli proje kapsamındaki 
etkinlikler devam ediyor.

2018 Troya Yılı kapsamındaki proje; 
seramik ve tekstil gibi iki farklı 
disiplinden öğrenci ve akademisyenleri 
bir araya getirirken proje ile Çanakkale 
Seramikleri ve Troya’nın konu alındığı 
tasarımlarla bölge değerlerinin tasarımcı 
bakış açısıyla keşfedilmesi, yüceltilmesi, 
seramik ve tekstil alanında bölge ve 
ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
yaratıcı, yeni ve çağdaş önerilerin hayata 
geçirilmesi hedefleniyor.

2018 Troya Yılı boyunca devam edecek 
ve Prof. Gaye Kırlıdökme Belen ile Doç. 

Yeşim Zümrüt yönetimindeki proje dokuz 
etaptan oluşuyor. Projenin ilk 5 etabı 
çerçevesinde; çeşitli proje ve tasarım 
sunumları, konferanslar, müze gezileri, 
çalıştaylar, sergiler, Çanakkale Seramik 
Fabrikası üretim-geliştirme bölümünde 
öğrenci çalışmaları, Geleneksel 
Çanakkale Seramikleri ve Troya temalı 
yer ve duvar karosu tasarımlarının 
öğrenci katılımıyla üretilmesi gibi 
çalışmalar gerçekleştirildi.

Projeye katılan öğrenciler, Kale 
Grubunun desteği ile dokuz aylık 
yoğun bir çalışma performansının 
ardından Çanakkale’nin köklerinden, 
tarihinden beslenen tasarımların hayata 
geçmesinin, profesyonel anlamda 
bir ürüne dönmesinin heyecanını 
yaşadıklarını ifade ederek proje sayesinde 
seramik eğitimi, sektör deneyimi ve 
mesleki anlamda fırsat elde ettikleri için 
kurumlarına, hocalarına ve Kale Grubuna 
teşekkürlerini sundular.

Proje yöneticisi Doç. Yeşim Zümrüt, 
kültürel mirasın gelecek nesillere çağdaş 
yorumlar ile yeniden aktarılmasında 
önder olmayı, seramik sektörüne alanında 
öncü tasarımcılar yetiştirmeyi, yurtiçi ve 
yurtdışı üniversite, kurum, kuruluş ve 
sanayi işletmeleri ile işbirliği yaparak 
çalıştaylar, konferanslar, sempozyumlar 
organize etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Doç. Zümrüt, proje ile tekstil ve seramik 
olmak üzere iki farklı disiplinin bir 
araya gelerek Çanakkale’yi temsil 
edebilecek, nitelikli hediyelik eşya, 
tekstil ürünü, seramik obje, seramik yer 
ve duvar karosu tasarımlarının yapıldığını 
söyleyerek bölüm öğrencilerinin böyle 
bir deneyimi yaşamalarından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.
MSGSÜ Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Gaye 
Kırlıdökme Belen’in 2012 yılında 
kurgulayarak 2014 yılında uygulamaya 
başladığı “Miras Semboller Zanaattan-
Tasarıma” başlıklı tekstil projesinin 

Kastamonu ve İstanbul’dan sonra 
üçüncü ayağını ‘Çanakkale’ başlığında 
üniversitemiz işbirliği ile yapmış 
olmasının değerine işaret eden Doç. 
Yeşim Zümrüt, karşılıklı işbirliği 
çalışmalarının önümüzdeki yıllarda 
da devam etmesini arzuladıklarını dile 
getirdi. 
Projedeki Kale Grubu işbirliğinin seramik 
eğitimi alan öğrenciler için önemini 
vurgulayan Doç. Zümrüt, projeye 
öncülük eden ÇOMÜ Rektörü Prof. 
Yücel Acer başta olmak üzere, ÇOMÜ 
GSF Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, 
Çanakkale Seramik Fabrikaları Genel 
Müdürü Süleyman Soysal ve ÜRGE 
Müdürü Erdal Demirci’ye teşekkür etti.
Doç. Yeşim Zümrüt ve Prof. Gaye 
Kırlıdökme Belen yönetiminde, Öğr. Gör. 
Mehmet Coşar, Uzm. Necmi Tekin, Arş. 
Gör. Pınar Yılmaz, Arş. Gör. Ayşegül 
Damla Yücebaş yardımcılığında devam 
eden proje kapsamında üretilen eserler 
ve tasarımlar yakın zamanda İstanbul ve 
Çanakkale’de sergilenecek.

Troya Yılına Güzel Sanatlar Dokunuşu
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Rekor seviyede başvurunun yaşandığı 
2018-2019 Öğretim Yılı Uluslararası Öğ-
renci kayıtları Troia Kültür Merkezi’nde 
başladı. İlk kayıtlar 9-13 Temmuz 2018 
tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştir-
meler ise 30 Temmuz-3 Ağustos 2018 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇOMÜ Uluslararası Öğrenci Ofisi 
Koordinatörü Doç. Dr. Aşkın Koyuncu, 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’in “Eğitimde ve 
Bilimde Dünya Üniversitesi” olma hedefi 
doğrultusunda Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi’nin uluslararası alanda ve 
özellikle Balkan ülkelerinde tanıtımı-
na büyük önem verdiklerini belirterek 
ÇOMÜ’nün yabancı uyruklu öğrencilerin 
en çok tercih ettiği üniversitelerden biri 
olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti.

Başvurularda %55 Artış Var 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Ulus-
lararası öğrenciler için 109 programda 
toplam 950 kontenjan tahsis edildiğini 
kaydeden Koyuncu, bunun %60’ının 
Balkan ülkeleri, %20’sinin AB ülkeleri, 
%20’sinin de diğer ülkelerden gelecek 
öğrencilere ayrıldığını aktardı. Ayrıca, bu 
yıl ÇOMÜ’ye başvuran uluslararası öğ-
renci sayısında geçen yıla oranla %55’lik 
bir artışla rekor bir seviyeye ulaştıklarını 
belirtti. 

ÇOMÜ’de okuyan uluslararası öğrenci 
istatistikleri hakkında da bilgi veren 
Koyuncu, 2014-2015 öğretim yılı itiba-
riyle 492 uluslararası öğrencinin eğitim 
gördüğü ÇOMÜ’de Rektör Prof. Dr. 
Yücel Acer’in göreve gelmesiyle birlikte 
yabancı uyruklu öğrenci sayısında her ge-
çen yıl büyük bir artış yaşandığını söyledi 

ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası 
Öğrenci Ofisi verilerine göre 2015-2016 
kayıt yılında ÇOMÜ’ye 3.054 uluslara-
rası öğrenci başvurdu ve bunlar arasın-
dan 151 yeni öğrenci alındı. 2016-2017 
Eğitim Öğretim yılında 746’sı Balkan 
ülkelerinden olmak üzere 81 ülkeden 
4.789 öğrenci ÇOMÜ’ye başvurdu ve 
310 yeni öğrenci kaydedildi. 2017-2018 
Eğitim Öğretim yılında ise 1.016’sı 
Balkan ülkelerinden olmak üzere toplam 
105 ülkeden 8.964 başvuru yapıldı ve 
102’si Balkan ülkelerinden olmak üzere 
369 yeni öğrenci alındı. Böylece ÇO-
MÜ’de okuyan uluslararası öğrenci sayısı 
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibarıyla 
1.145’e ulaştı. Şu ana kadar toplam 274 
uluslararası öğrencinin mezun olduğu 
üniversitemizde halen 1.060 kayıtlı ya-
bancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. 
Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör-

lüğü olarak gerçekleştirmiş olduğumuz 
uluslararası tanıtım faaliyetleri sonucunda 
2018-2019 yılında rekor bir başvuru ya-
pıldı. Bu yıl 1.224’ü Balkan ülkelerinden 
olmak üzere 108 farklı ülkeden 13.857 
öğrenci üniversite tahsili için ÇOMÜ’ye 
başvurdu ve ilk etapta 660 öğrenci kayıt 
hakkı kazandı” 

Koyuncu ayrıca 9-13 Temmuz 2018 tarih-
leri arasında yapılacak olan kayıtlardan 
sonra boş kalan kontenjanlara 23 Tem-
muz’da ek yerleş-
tirme yapılacağını 
ve ek yerleştirme 
kayıtlarının 30 Tem-
muz-3 Ağustos 2018 
tarihleri arasında 
gerçekleştirileceğini 
sözlerine ekledi.

Uluslararası Öğrenci 
Başvurularında Rekor

Son 3 yılda uluslararası öğrenci sayısında büyük 
artış kaydeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi’nde (ÇOMÜ) uluslararası öğrenci kayıtları 
yapıldı. 
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Toplantı öncesinde Edirne Valisi 
Günay Özdemir’e nezaket ziyareti 
gerçekleştirildi. Ziyarette Rektör Acer, 
Vali Özdemir’e üniversitemiz adına bir 
hediye takdim etti. 
Valilik ziyareti sonrası Trakya 
Üniversitesi Rektörlük Toplantı 
Salonu’nda yapılan toplantıya Trakya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Yücel Acer, Namık Kemal Üniversitesi 
(NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, 
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bülent Şengörür, Bandırma Onyedi Eylül 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Özdemir, Trakya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin, 
ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Süha Özden, Trakya Üniversitesi Genel 
Sekreter V. Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Trakya 
Üniversiteler Birliği 3. Dönem Sekreteri 
Doç. Dr. Aşkın Koyuncu ve Trakya 

Üniversiteler Birliği Sekreteri Dr. Öğr. 
Üyesi Ali İhsan Meşe katıldı. 

Toplantıda üniversitelerarası iş birliği 
protokolleri çerçevesinde önceki üst 
ve alt kurul toplantılarında alınan 
kararlar, bunlara ilişkin gelişmeler ve 
Trakya Üniversiteler Birliği’nin 2016-
2018 yılları arasında, ÇOMÜ Dönem 
Başkanlığı süresince yapılan ortak 
faaliyetlere ilişkin sunum eşliğinde 
bir değerlendirme yapıldı. Toplantı 
kapsamında, 12. Alt Kurul 
Toplantısı’nda ele alınan Balkanlar 
ve İslam Sempozyumu Alt Çalışma 
Grubu tarafından Trakya Üniversiteler 
Birliği üyesi üniversitelerin İlahiyat 
Fakülteleri Dekanlarının onayı ile 
“Uluslararası Rumeli İslam Araştırmaları 
Dergisi” adıyla uluslararası bir yayın 
çıkarılması için hazırlanan protokol 
değerlendirildi. Trakya Üniversiteler 
Birliği öğrencileri için “Çanakkale 

Şehitlerini Anma” ve “Edirne Tarih 
Kültür Gezileri” gibi programlar 
düzenlenmesi kararlaştırıldı. 

Ayrıca Kütüphane ve Dokümantasyon 
Alt Çalışma Grubu tarafından üye 
kurumlar arasında kütüphanecilik 
alanında yeni uygulamalar ve iş birlikleri 
geliştirilmesine karar verilirken, 
kütüphane çalışanlarının katılacağı 
“Mesleki Yenilenme Eğitim Toplantıları” 
düzenlenmesi konusunda hemfikir 
kalındı. 

Toplantıda ayrıca 2018-2020 tarihleri 
arasında geçerli olmak üzere Trakya 
Üniversitesi başkanlığındaki yeni 
dönemde akademik, bilimsel, kültürel 
ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi 
için alt kuruldan görüş alınması 
kararlaştırıldı. Rektör Prof. Dr. Yücel 
Acer, Dönem Başkanlığını Trakya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 

Tabakoğlu’na Devretti 
Toplantının ardından Trakya Üniversiteler 
Birliği Dönem Başkanlığı devir teslimi 
törenine geçildi. Trakya Üniversiteler 
Birliği 3. Dönem Başkanlığı’nı 2016 
yılından bu yana sürdüren ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer görevini, 
düzenlenen törenle Trakya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na 
devretti. Trakya Üniversiteler Birliği 4. 
Dönem (2018-2020) başkanlığı görevini 
üstlenen Trakya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya 
Üniversiteler Birliği’nin kuruluşu ve 
gelişimindeki katkılarından dolayı Rektör 
Prof. Dr. Yücel Acer’e teşekkür ederek 
plaket ve Edirne kırmızısı desenlerinin 
kullanıldığı bir kravat takdim etti. ÇOMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, birliğin 
yeni dönem başkanlığının Trakya 
Üniversitesi’ne hayırlı olmasını dileyerek 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bu yeni 
dönemde başarılar diledi. 

TÜB 13.Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
Trakya Üniversiteler Birliği’nin (TÜB) 13. Üst Kurul Toplantısı, birlik üyesi dört üniversite ile birlikte, Bandırma 
Onyedi Eylül Üniversitesi’nin katılımıyla Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Edirne’de gerçekleştirildi. 
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Simge, çoğu sanatçının single albümlerle 
müziğe devam etiği bu dönemde 14 şar-
kılık albümüyle ne kadar iddialı olduğunu 
bir kez daha ortaya koydu. Kısıtlı bir 
zaman diliminde o kadar çok şey konuştuk 
ki, hepsi röportajımızda…

Bomba gibi bir albüm, her şarkı ayrı 
güzel.  Harika bir albüm olmuş tebrik 
ederiz.

Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz 
beni.  Albümümüzü böyle güzel kurgula-
dığımız için, insanlara iyi geldiğini bilmek 
çok güzel, radyocularımızın seviyor ol-
ması ayrıca beni çok mutlu ediyor. Çünkü 
aslında asıl karar veren sizlersiniz. Biz 
elimizden geldiğince her zaman iyi müzik 
yapmaya çalışıyoruz, hem Türkiye’ye hem 
dinleyicilerimize, hem radyolarımıza; bu 
yüzden de beni çok heyecanlandırıyor bu 
söyledikleriniz, gerçekten çok teşekkür 
ediyorum. Favorilerinizi de çok merak 
ediyorum. Favorileriniz var mı, içinde 
hangilerini çok seviyorsunuz?

Öpücem adlı parça, ikinci video klibin 
gelecek olması beni ayrıca heyecanlan-
dırdı, çok mutlu etti.  

Öpücem şarkımız ile ilgili planlamalar 
yapacağız hemen hiç bekletmeden dinleyi-
ciyle klibi buluşturmak istiyoruz . Harika 
bir Sezen Aksu, Sibel Algan şarkısı Erhan 
Bayrak aranjesi ve Türkiye’yi oynatacak 
bir şarkı, biz evde hep oynadık, hatta nefes 
nefese kalıp söyleyemediğim anlar oldu. 
Çok yakında klibi izleyiciyle buluşacak.

Harika bu enerji hissediliyor zaten. Yaza 
da uygun bir şarkı kıpır kıpır…

Dedim ki ben bu kadar eğleniyorsam her-
halde çıktığında dinleyicide çok eğlenecek. 
Bu yüzden Öpücem’in klibini çekeceğim 
günü sabırsızlıkla bekliyorum. Yazın 
enerjisi yüksek olsun diye bu tarz şarkılar 
tercih ediliyor. Bende sizi dinliyorum, 
sizi önemsiyorum, çok seviyorum. Çünkü 
radyoları ve radyocularımızı gerçekten 
Allah başımızdan eksik etmesin çok 
kıymetlisiniz, bizim yaptığımız müziğin 
kıymetini bilip dinleyiciyle aslında o bağı 
ve köprüyü sizler kuruyorsunuz.

Slow parçalardan da Hu’yu çok sevdik. 
Bir sonbahar video klibi  hak ediyor gibi 
geliyor bana.

Bu albüme ben çok klip çekmek istiyo-
rum. Dinleyici kitlemiz zaten şarkılarımızı 
biliyorlar  ve albümlerimizi alıp, dinliyor-
lar. Ama almayanlar ve bilmeyenler için 
her yeni klip, yeni bir şarkı gibi aslında. 

Bu sebeple bende sık sık 2,5 - 3 ay arayla 
klip çekeceğim. Şimdi Öpücem yaz sonuna 
kadar beni çok mutlu bir şekilde götürür. 
Böyle sık sık şarkılara klipler gelecek onun 
müjdesini sana verebilirim. Aşkın Ola-
yım’a da mutlaka klip gelecek çok şarkı 
var. Hu gerçekten çok etkileyici bir şarkı 
ağlaya ağlaya okuduğum bir şarkı. Ekibim 
çok güzel bir iş yaptı. İlerleyen günler-
de festivallerimiz de olacak. Sahnelerde 
sevenlerimizle buluşacağız bu sebeple 
keyfimiz yerinde…

Üzülmedin Mi? Video klibinde o kadar 
böyle içten oynamışsınız ki bir insan 
nasıl böyle güzel hisseder ve hissettirir? 
Bir şarkı var ve şarkının üzerine o ka-
dar yakışan bir video klip, bununla ilgili 
bir hikayen var mı?

Güzel bir soru. Ben bunun gerçeğini 
yaşamıştım. Sanırım o gerçeklikten dolayı 
orada ki oyunculuk.  Aldatılmak çok kötü 
bir şey. Üzülmedin mi? Video klibin de 
mutlaka bir aldatılmışlık, terk edilmişlik 
hikayesi olmalıydı diye düşünüyorduk.  
Murat Joker sağ olsun yönetmenliğimi-
zi yaptı.  Nasıl başladı klip, nasıl bitti 
inanamadım.  Çok keyifli bir çalışma oldu. 
Belki de klibe o yansımış olabilir.

Film gibiydi…

Evet, kısa bir film tadında verdik o aldatma 
hikayesini.  Galiba çok aldatılan varmış. 
Maalesef benimde başıma geldi. Herkesin 
başına gelen şey, o acıyı çektim üzül-
düm çok üzüldüm, onu da galiba klipte 
çok rahat yansıttım. Aslında biz oyuncu 
değiliz, oyunculuk çok başka bir sektör ve 
başka bir iş ama işin içinde müzik ve şarkı 
olunca ve hikaye olunca biraz daha rahat 
edebiliyoruz.

Çanakkale’de görebilecek miyiz seni?

İnşallah, o kadar sevinirim ki şuan da 
görünürde bir Çanakkale işi konser olarak 
takvimde gözükmüyor ama en kısa zaman-
da orada konser vermeyi isterim. Benim 
için çok kıymetli bir yer Çanakkale, insanı 
çok güzel, sıcacık ve tertemiz. O kadar 
güzel bir yerde yaşıyorsunuz ki, gerçek-
ten şuan ben sizi kıskanıyorum. En kısa 
zamanda biz enerjimizi gönderelim bir 
araya gelelim isterim. Sizi de konserimizde 
görmek beni çok mutlu eder, tüm radyoyu 
ağırlamak isterim.

Çok seviniriz… Peki akustik bir albüm 
planlıyor musun?

Onu Youtube kanalım için yapacağım, 
onunda müjdesini vereyim sana. Çok da 
güzel şeyler hazırlayacağım. Aklımda 
akustik projesi ile ilgili fikirler var. Çok 
yakında yeni oluşumlar içerisinde olaca-
ğım.

Sosyal medya gerçekten çok önemli, her 
kişiye, her kesime ulaşıyorsunuz, çok 
güzel bir çalışma olur.

Böyle güçlerimizi birleştireceğiz. O yüz-
den çok heyecanlıyız. Hepimiz birbirimize 
bir faydamız nasıl dokunur diye düşünü-
yoruz. Şarkı veriyoruz birbirimize. Şarkı 
yazıyoruz. Çıkacak olan şarkılarımız var. 
Birbirimize dokunuyoruz. O yüzden o 
taraftan da çok huzurumuz ve keyfimiz 
yerinde.

Peki hayatında sanat yaşamım için dö-
nüm noktam dediğin bir an var mı ?

Bu albüm, hayatımın bence üçüncü ba-
harını yaşamaya başladığım dönemimin 
en parlak işlerinden biri, ‘’Ben Bazen’’ 

albümü. Ama beni kari-
yerimde bir yere koyan 
ve koyduğuna inandığım şarkı ‘’Yankı’’…  
Beste olarak da ilk kez işin içinde bu-
lunduğum, var ettiğim bir şey ve insan-
ların sonradan çok sevip de hala yankıyı 
konuşuyor olmaları benim için çok güzel 
bir şey. O yüzden yankı benim şuanda lis-
temde bir numara. İnşallah ondan da daha 
iyi bir şarkı yapabilirim. Yankı o kadar 
güzel ki üstüne çıkmak için çok uğraşmam 
gerekiyor. Çok uğraşıyorum, çok güzel 
şarkılar yapmaya devam ediyorum. Bu 
albüme koymadıklarımız da var. Burada 
14 şarkı var beni bıraksalar 20 tane şarkı 
koyardım herhalde.

14 şarkı dolu dolu, biz bayıldık. Çok ka-
liteli bir albüm olmuş. Üzülmedin Mi? 
den sonra bizi çok mutlu etti. Herkesin 
singlarla devam ettiği bir dönemde böy-
le bir albüm görmek gerçekten çok hoş.

Çok teşekkür ediyorum. Benim dinleyi-
cim bu albümü hak etmişti. Benden bir 
albüm bekliyorlardı. Hem prodüktörlüğünü 
kendim yaptım, hem de çok güzel bir ekip 
oluşturduk kendi içimizde. Ekibimle birlik-
te herkes elinden gelenin en iyisini yaptığı 
bir iş oldu. 14 şarkı çok zorladı, çok yordu 
ama her yorgunluğumda şunu söyledim; 
‘’Çıktığı gün dinleyicinin kulağına bu 
şarkılar girdiği an, onlar benim neden 
dinleyicilerimi beklettiğimi anlayacaklar.’’  
Dedim. Şimdi bu övgüler o kadar mutlu 
ediyor ki, bazen ağlıyorum.

Tahmin edebiliyorum. Çünkü duygu-
nuzu katıyorsunuz. İnşallah sadece şar-
kılar için böyle duygu dolu anlar yaşar, 
gözyaşı akıtırsınız. Bu böyle coşkuyla 
devam eder.

Amin, hepimiz öyle olalım. Ülke olarak 
herkes çok mutlu olsun, gülelim ve eğlene-
lim. Konserler de dans edelim, birbirimize 
daha sevgi dolu olalım, hayvanları koru-
yalım. İnsanlara, küçük kız çocuklarına 
iyi bakalım, onları hep kollayalım. Hep iyi 
olalım.  Yaptığımız şarkılar da onları anla-
tıyor. Yani biz hayal kurduruyoruz aslında. 
Bizim yaptığımız şeyi siz görmüyorsunuz 
sadece dinliyorsunuz.

Kesinlikle…

Hayalin olduğu yerde, hayal kırıklığı da 
var. Çok ilginç bir iş yapıyoruz biz. Onlar 
yeter ki mutlu olsunlar. Yeter ki daha çok 
eğlensinler, insanlarımız mutlu olsun diye. 

Tüm Çanakkale’ye sevgiler.

Müzik Gündem yepyeni albümü ‘’Ben Bazen’’ ile Simge Sağın’ı konuk etti
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